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شتي ردماني جهرم   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 پرستاری اصول مراقبت های ویژه
 

 تهيه کنندگان:

رشته پرستاریاساتيد گروه   

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   ات و توسعه آموزش زپشكيمرکز مطالع هم رزیی ردسي  انربكميته با هم

 شهره جوادپور تدوين کننده:استاد 

 

1400پاییز   

 

 پرستاری و پیراپزشکی دانشکده /علوم پزشکی جهرم دانشگاه 
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  3 تعداد واحد : اصول مراقبت هاي ويژه نام درس :

 1400 -1401لي ترم تحصي مدت زمان ارائه درس :  ریپرستاكارشناسي   :رشته و مقطع تحصيلي 

   10-12 سه شنبه ، 10-12شنبه یک

  زمان شروع و پايان : جوادپور خانم :  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

 1400تا بهمن  ورریشه

ه آموزش غير حضوری : استفاده از سامان آموزش:فضای   پيشنياز :

 يريت مد

یددادگیری  دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گردد شرح دوره : سددامانه  جدداسی در  تددوای م تدددریم مح و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به 

ائه باسخورد اس استاد به منظور ارسیابی تکوینی اس یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت افت باسخورد و ارت دانشجویان و دریاین طرح دوره تعامالساس افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است برا الکترونیک به صورت

 د شد.و پس آسمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواه .
 

 ف نهايي دوره: اهدا

ت راقبت ویژه، نحوه بررسي نیازهای بیمار، تصمیم گیری مناسب و انتخاب اولویت ها در بیماران مبتال به اختالالخش های مت های پرستاری در براقبدر این درس دانشجو با م

تان در بخش مراقبت ویژه بیمارسهای سي و كلیوی با تاكید بر مالحظات دوران سالمندی، نوتواني و اموزش به بیمار و خانواده او ،ویژگي ها و ساختار بخش عروقي ، تنف-قلبي

باه قلبي ریوی آشنا م  و دیالیز  و روش های تشخیص و درمان انها آشنا خواهد شد. در ضمن  با روش احیاء ICU ،CCUهای ویژهمراقبت  قاادر  ي شود تا در مواقع ضروری 

 همکاری با تیم احیاء باشد .
 

 

 دوره اختصاصيف اهدا رديف

 (CCU) قلبيبخش مراقبت هاي ويژه  

 تواند :ايان دوره بدانشجو در پ

 را شرح دهد. قلب سیستم هدایتي وی و فیزیولوژاناتومي  -
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 سیر نوار الکتروكاردیوگرام را توضیح دهد.فگرام و خواندن و تاصول الکتروكاردیو -

 هد.یح دنژین صدری و انفاركتوس میوكارد را با ذكر عالیم و نشانه ها، درمان و مراقبت های پرستاری توضآ -

شارح دیوگرافي با ذكر عالیم و نشانه ها و تغییرات الکتروكاررا  و جانکشنال بطني سینوسي، دهلیزی ،با منشا ت ریتم اختالال -

 دهند.

 مراقبت های پرستاری اختالالت ریتم را توضیح دهند. -

شااخه ای  را  - هاباا ذاختالالت هدایت در جریان الکتریکي)گره سینوسي، دهلیزی بطني و بلوک های  شاانه  یام و ن ا و كار عال

 كاردیوگرافي شرح دهند.تغییرات الکترو

بات اصول كار و نحوه استفاده از دستگاه های موجود در  - یاژه قلبخش مراق تاور و و سااز، دفیبریال ضاربان  ساتگاه  شاامد د باي 

 توضیح دهد.مانیتورینگ را 

 انواع اختالالت هایپرتروفی بطنی و بزرگی دهلیزها را توضیح دهد. -

 رح دهد.ي ریوی را شیای قلبحل ااصو -

 

  (ICU)بخش مراقبت هاي ويژه  

 دانشجو در پايان دوره بتواند :

 ن را ذكر نماید.تعریف و خصوصیات آ بخش مراقبت ویژه را .1

 اصول اخالقي مطرح در بخش های مراقبت ویژه و پایان زندگي را تجزیه و تحلید نماید. .2

 د.فاده هر یک را بداناست پایش های همودینامیک را بشناسد و مورد .3

 ش های مختلف پایش های تنفسي و مورد استفاده هر یک را توضیح دهد.رو .4

 الزم را بیان كند. هوایي و مراقبت هایاصول مراقبت از راه  .5
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 اصول كاربرد تهویه مکانیکي) شامد مدها، موارد استفاده، عوارض و...  را تجزیه و تحلید كند. .6

 پیشگیری( را بررسی کند. کارها)انواع، علل و راه ویژهدر بخش های مراقبت  عفونت .7

 م ببرد.نیازهای مراقبت روانی و راهکارهای مختلف در این زمینه را نا .8

 ونگی کنترل درد در بخش های مراقبت ویژه را تشریح دهد.مراحل و چگ

 بخش ديالیز 

 دانشجو در پايان دوره بتواند :

 ، تشخیص و اصول درماني و مراقبتي شرح دهدنشانه ها فیزیولوژی، عالیم وپاتونارسایي حاد و مزمن كلیه را با ذكر   -

 دهد همودیالیز را توضیحنحوه مراقبت از بیماران تحت كنترل با  -

 نحوه مراقبت از بیماران تحت كنترل با دیالیز صفاقي را توضیح دهد -

 پیوند كلیه و مراقبت های قبد و بعد از عمد را شرح دهد -
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 دیالیز یو و  آي سی دروسي مانبندز ولجد
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 گیریدیا سطح

***** 

یااف  -1 حاادهاتعر باات وا ی مراق

یااان  -ویژه اصول اخالقي و پا

 زندگي

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  الین  فآ 

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

مااار در  -2 باات از بی صااول مراق ا

تاارل   -بحش آی سي یو  كن

 عفونت 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   کالس وارونه 

سامانه  -ساپوات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 ARDS  -نارسایي تنفسي  -3
 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت   الینفآ 

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

)تفسیر  ت اسید و بازاختالال -4

 گازهای خون شریاني

ABG  

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت   آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

اووکا    فووا ا ر

سووووووه  در جل

 آنالین 

کووووووووی   و 

 آزمون آنالین

 تحل ل

 

 نیکيول تهویه مکاصا -5

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت   ینآنال 

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 

 نیکيویه مکااصول ته -6

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 

مدیریت راه پایش تنفسي ،  -7

 هوایي و ساكشن تراشه

یریوم در ای لدبیقراری و  –بررسي درد 

  طهبومقیاس مري یو با س

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش
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 امیکپایش های همودین -8

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 پایش های همودینامیک -9

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت   الیننآ 

سامانه  -پتساوا

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

سااه  -10 گاان و قف شااکم ل ساایب  آ

 سینه

 کالس وارونه و  –

 پرسش و پاسخبصورت 

  

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  نالینآ

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 جراحي قلب  -11

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  الیننآ 

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 دیالیز -12

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ت ادوب کانک نالین آ 

سامانه  -اپواتس

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 دیالیز -13

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش
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  سی سی یو نبندي دروسجدول زما
 

روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 یر مجازی ت غدرس بصور

ای تعاملی استاد با ارهابز*** وانوع محت*

 رسدانشجو جهت ارائه محتوای د

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 مل حمایتی و مک

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

آشننننایی بننننا اننننناتو ی و  -1

فیزیولننو س وننلوی هنناس 

قلبننیع وننروو ررونننر و 

 یویستم هدایت

گووووو  ای روم اسک ادوب کانکت  آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

آشنننایی بننا ال بنناس نننوار  -2

  نیخوا

گووووو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

آشنننایی بننا ال بنناس ادا نن   -3

نوووار ر نینوار خننوا  تمیووو ا

 ینوس س یها

کووووووووی   و      آنالین 

 آزمون آنالین

 

اوونا -4 موویآر بووا ییآ  یهووا یت

 ی  دهل

گووووو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 یبطن یها تمیبا ر ییآانا -5

گووووو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

درس و آشنایی بننا انننوع آننن ی   نن  -6

راقبت هنناس سروننتارس و   در ان

  ربوط 

گووووو  اسکای روم  انکت ادوب ک آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

آشنایی با ان اررتوس  -7

 یورارد و تغییرات آن 

و تقسیم  در نوار قلب

اواس ناحی  بر  MIبندس 

و در ان و  راقبت هاس 

گووووو  روم اسکای  ادوب کانکت  آنالین   آنالین   –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش
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 آن 
 

 آشنننننایی بننننا اخننننتالالت -8

 هدایتی قلب

گووووو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 

اوونا -9 پوو ییآ و  کوور م س بووا 

 التوریبر دف

گووووو اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     – توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 شدان

آشنایی با انواع اختالالت  -10

هننننایپرتروفی بطننننننی و 

 بزرگی دهلیزها

گووووو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

فاي و یو ل انجام آنژاصو -11 گرا

 آنژیو پالستي

گووووو  اسکای روم  ادوب کانکت  نالین  آ   –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 ECG رورس بر  -12

گووووو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     –توووواالر گفت

سوواپ سوووامانه  -وات

 نوید

کووووووووی   و   

 آزمون آنالین

 دانش

 
 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، سش آنالینو،آمپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آسمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (کتابخانه های دیجیتال ،استفاده اس وک هاواتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبه اجتماعی )استفاده اس شبک)آموسشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fccپ،سوم ،ی،اسکاروم ،اسکایکانکتادوب اده اس محیط استف)نشجو: ی تعاملی استاد با داابزارها ***

 (... و pblرکیبی ، فلیپ ، ی یادگیری ت، مدلهای کوچک آموسش در گروهها)روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجاسی : **** 

 (یب قضاوت، نقد وارسیابی ، ترک)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیلگیری : دانش:ح یادسط***** 

 (نشان دادن ، ارسشگذاری، ساسماندهی ارسشها، درونی ساسی  شحیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکن

دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (قل، سرعت و لید، اجرای مستحیطه روان حرکتی : )تق
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  دل صداگذاری روی اسالیه شده در تولید محتوا : به عنوان مثازار بکارگرفترم افن

 نیاستوری ال
 

 

 

 منابع درسي : 

✓ Advance critical nursing care, Karel K. Carelson, saunders Elsevier publisher, 

2009. 

✓ Critical nursing care, thalane, saunders Elsevier publisher, 2007. 
 بلک-ی مغز و اعصاب، برونرپرستاری بیماریها ✓

 2010مه فروزان شوریده ج، ترAACNمراقبتهای پرستاری ویژه در آی سی یو  ✓

عسکری ومحسن  ی : محمدرضادیالیز گردآور و CCU ,ICUکتاب جامع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش های  ✓
 سلیمانی

 : مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری تالیف   ICUژه در بت های ویاقمر ✓

حسین شیری، مالحت :  و دیالیز گردآوری CCU ,ICUرستاری ویژه در بخش های تاب جامع مراقبتهای پك ✓

 نیک روان

 تفسیر سریع الکتروكاردیوگرافي دوبین  ✓

 كتر منوچهر قاروني د . تالیف دكه نیاز داری EKGتنها كتاب  ✓

 محمودی  كتر لیندا پرترفیلد ، ترجمه : شهریار. نوشته د ان سادهبه زب EKGر تفسی ✓

 

 :شيابي نحوه ارز

 ارزشيابي تکويني و ارزشيابي پاياني : 

شددمره نهایی لحاظ در صورت رعایت مالک های سیر .... درصد نمره در نشيابي تکويني : زار- بدده دان شددود  لدد  مددی   جو تع

 گیرد. می

 

 
 

 گیری الکترونیکفردی اس فضای یاد پاسخ به موقع به تکالیف -
 

 گفتگوو تاالر آنالین مالت شرکت فعال در تعا -
 

 

 سامانه مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در -
 

 

 



 10 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 نمره  10مباحث سي سي یو:   
 ر گفتگو(فعال در تعامالت و تاال)مشارکت  و کوییز یف از انجام تکال   -نمره  1 -

 حضوریاز آزمون میانترم بصورت   -نمره  4 -

 حضوریبصورت مون پایان ترم در آز -نمره    4.5 -

 حضور فعال در کالسهای آنالین  -نمره  0.5 -

 ذکر شده می باشد.ز آیتم های نمره نهایی براساس جمع هرتعداد ا -نمره  10  -

 

 نمره 10   مباحث آی  سي یو و دیالیز :
 

 ر گفتگو(فعال در تعامالت و تاال)مشارکت  و کوییز یف از انجام تکال   -نمره  1  -

 حضوریاز آزمون میانترم بصورت   -نمره 4 -

 حضوریبصورت مون پایان ترم در آز -نمره  4.5 -

 ی قلب (حمبحث جرا)از پروژه های کالسی   -نمره 0.5 -

 ذکر شده می باشد.ز آیتم های نمره نهایی براساس جمع هرتعداد ا -نمره  10  -
 
 

 مقررات : 

 نمره 10مره قبولی : حد ن

  یک جلسه:  های آنالینس غیبت در کالس تعداد دفعات مجا

 و امتحان پایانی ضروری است  اای حین ترم، کوئیزهشارکت دانشجویان در کلیه آسمونهم


